
  

गौशाला नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय

 
 
 
 
 

िविनयोजन ऐन

नगरसभा ारा

  

 

 
गौशाला नगरपािलका 

नगर कायपािलकाको कायालय
गौशाला, महो री 

देश न.ं २,नेपाल 

िविनयोजन ऐन, २०७५/०७६ 
 
 
 
 

नगरसभा ारा वीकृत िमित 
२०७५/०३/२० 

 

नगर कायपािलकाको कायालय 



  

Page 2 

 

  

गौशाला नगरपािलकाको आिथक वष २०७५/७६ को सेवा र कायह को लािग थानीय सि चत 

कोषबाट केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स ब धमा यव था गन बनेको ऐन 

  सभाबाट वीकृत िमित : २०७५/०३/२० 

तावना :गौशाला नगरपािलकाको आिथक वष २०७५/७६ को सेवा र कायह को लािग सि चत कोषबाट केही रकम खच गन अिधकार 

िदन र सो रकम िविनयोजन गन वा छनीय भएकोले, 

नेपालको सिंवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम गौशाला नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. सिं  नाम र ार भ : (१)यस ऐनको नाम “ गौशाला नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन तु त ार भ हनेछ । 

२. आिथक वष २०७५/७६ को िनिम  सि चत कोषबाट रकम खच गन अिधकार : (१) आिथक वष २०७५/७६ को िनिम  
नगरकायपािलका र  िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह का िनिम  अनसुचूी १ मा उि लिखत चालू खच र  पूँजीगत खचको रकम समेत 
गरी ज मा रकम .६५,४३,२७,०००/-(अ े पी पैस ी करोड ि चालीस लाख स ाइस हजार पैयाँ मा ) मा नबढाई िनिद  ग रए बमोिजम 
सि चत कोषबाट खच गन सिकने छ ।  
३. िविनयोजन  : (१) यस ऐन ारा सि चत कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक वष २०७५/७६ को िनिम  गौशाला 

नगरपािलका नगर कायपािलका र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन ग रने छ । 

 (२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  

िविनयोजन गरेको रकमम ये कुनैमा बचत हने र कुनैमा अपगु हने देिखन आएमा नगरकायपािलकाले बचत हने शीषकबाट नपुग हन े

शीषकमा रकम सान स नेछ ।  

 (३) यो ऐन ार भ भए प ात सघंीय वा देश सरकार एवं अ य िनकायबाट ससत तथा िनशत पमा ह ता तरण हनस ने िव ीय ोत 

र चिलत नेपाल काननू बमोिजम ा  हनस ने िव ीय ोतको िविनयोजन कायपािलकाले गन स नेछ । 

 (४) यो ऐन ारा दान ग रएका सहिलयत,सिुवधा र ो साहनह  चिलत सघंीय र दशे काननूसंग बािझएमा वािझएको हदस म 

अमा य हनेछन ्।  
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अनसुिूच–१ 

आ.व. २०७५/७६ को अनुमािनत आय 

राज  व शीषक 
अनुमािनत 

रकम 

आ त रकआय (कि टजे सी समेत) ४२,०००,००० 

राज  ववाडँफाडँबाट आय के ीय तफ ११५,४२७,००० 

सडकवोड नेपालबाट आय १,९००,००० 

एलिजिसिडपीबाटचालु खच आय ३,३००,००० 

भवनिनमाण सशत अनदुान िज ला सम वय सिमित १०,०००,००० 

सामािजकसरु ा काय म ७०,०००,००० 

िव ीयसमानीकरण अनदुान १७०,२००,००० 

संघीयसशत अनदुान १६६,५००,००० 

अ. या.रकम ६५,०००,००० 

देशअनदुान (सशत समेत) १०,०००,००० 
ज माआय ६५४,३२७,००० 

  
आ.व. २०७५/७६ कोअनुमािनत यय 

नगर तरीय मागतयोजना ३०,०६०,७०० 

वडा तरीय मागत योजना १७,४२९,१०० 

पुँजीगतखच नगर तरीय योजना २२१,५१०,००० 

पुँजीगतखच वडा तरीय योजना ३६,०००,००० 

संघीयसशत अनदुान १६६,५००,००० 

देशसशत अनदुान १०,०००,००० 

सामािजकसरु ा काय म ७०,०००,००० 

चालुखच १०२,८२७,२०० 

ज मा यय ६५४,३२७,००० 
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अनुसचूी(१.१) 

चालु खचको शीषकगत िविनयोजन 
चाल ुखच 

. 
स.ं 

सकेंत बजेट शीषक 
आ.व. 

२०७५/७६कोअनुमािनत 
यय 

१ २११११ पा र िमक कमचारी १८,३२७,००० 
२ २१११२ पा र िमक पदािधकारी १३,५००,००० 
३ २११२१ पोशाक १,०००,००० 
४ २११३२ महगंी भ ा २,५००,००० 
५ २११३५ कमचारी ो साहन भ ा (कायपािलकाको िनणयानसुार ो साहन भ ा र 

महो रीिज ला भ दा बािहर थायी बसोवास भएका थायी कमचारीह लाइ 
आवास सुिवधा, शाखा मुख र वडा सिचवह लाइ ित मिहना  १ हजार स चार 
सिुवधा) 

३,६००,००० 

६ २११३९ अ यभ ा (नगर सभा तयारीको ममा खिटने कमचारीह लाइ कायपािलकाले 
तोकेबमोिजम) 

५००,००० 

७ २११४१ पदािधकारीबैठक भ ा (नगर सभा, कायपािलका, याियक सिमित, वडा सिमित, 
िवषयगत सिमित समेत ) 

२,८००,००० 

८ २११४२ पदािधकारीअ य सुिवधा (नगर मुख र उप मखुलाइ १/१ जना सहायक चौथो तह 
सरहको िनजी सिचवर १/१ जना सहयोगी, स चार खच वापत नगर मखुलाइ 
मािसक  २ हजार, उप मुखलाइ  १ हजार ५ सय र वडा अ य  तथा 
कायपािलका सद यलाइ ितमिहना  १ हजार ) 

१,३००,००० 

९ २१२१४ कमचारी क याण कोष १,०००,००० 
१० २२१११ पानी तथा िवजुली (वडाकायालयको समेत) ५००,००० 
११ २२११२ स चार महशलु ४००,००० 
१२ २२२११ इ धनपदािधकारी (नगर मुखलाइ मािसक बढीमा २०० िल. उप मुखलाइ १९० 

िल िडजल, वडाअ य लाइ ६० िल र कायपािलकाका सद यह लाइ ३५ िल 
पे ोल सिुवधा लगबकुकोआधारमा) 

१,८००,००० 

१३ २२२१२ इ धनकायालय योजन (सवारी साधन योग गन वडा सिचवलाइ मािसक ३० िल, 
शाखा मुख, िफ डमा खिटने कमचारी र अ यलाइ आव यकता अनुसार िडजेल वा 
पे ोल रमोिवल समेत) 

१,५००,००० 

१४ २२२१३ सवारी साधन ममत खच (वडा कायालयको समेत) १,२००,००० 
१५ २२२१४ िवमा तथा नवीकरण १,०००,००० 
१६ २२२२१ मेिशनरी तथा औजारममत स भार तथा स चालन खच ५००,००० 
१७ २२२३१ िनिमतसावजिनक स पि को ममत स भार खच (वडा कायालय र िवषयगत शाखा 

समेत) 
१,०००,००० 

१८ २२३११ मसल द तथा कायालयसामा ी  (वडा कायालय र िवषयगत शाखासमेत) १,५००,००० 
१९ २२३१३ पु तक तथा सामा ीखच (खेलकुद सामा ी) ५००,००० 
२० २२३१४ इ धन (अ य योजन) २००,००० 
२१ २२३१५ प पि का, छपाइतथा सचूना काशन खच १,५००,००० 
२२ २२३१९ अ य कायालय स चालनखच ५००,००० 
२३ २२४११ सेवा तथा परामश खच १०,०००,००० 
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. 
स.ं 

सकेंत बजेट शीषक 
आ.व. 

२०७५/७६कोअनुमािनत 
यय 

२४ २२४१२ सचूना णाली तथा स टवेयर स चालन खच (वडा कायालय, िवषयगत शाखा र 
िव ालयकोस टवेयर र इ टरनेट समेत) 

२,३००,००० 

२५ २२४१३ करारसेवा शु क ५,३००,००० 
२६ २२४१४ सरसफाइसेवा शु क (वडा कायालयको समेत) २,७००,००० 
२७ २२४१९ अ य सवेा शु क (दमकलर वडा कायालय समेत) २,०००,००० 
२८ २२५११ कमचारी तािलम खच ३००,००० 
२९ २२५१२ िसप िवकास तथा जनचेतनातािलम तथा गो  ठी स ब धी खच १,०००,००० 
३० २२५२२ काय मखच (सू  स टवेयर, उपभो ा सिमितलाइ तािलम, खलुा िदशामु  

घोषणा, सा रघोषणा, बालिववाह मु  घोषणा आिद काय म) 
१,०००,००० 

३१ २२५२९ िविवध काय म खच ३००,००० 
३२ २२६११ अनगुमन, मू याङ्कनखच १,०००,००० 
३३ २२६१२ स वा मण खच २००,००० 
३४ २२६१९ अ य मण खच १००,००० 
३५ २२७११ िविवधखच (वडा कायालयह मा अितिथ स कार र अ य खच वापत  १५ हजार 

ित मिहनासमेत) 
३,५००,००० 

३६ २२७२१ नगरसभा स चालन खच ८००,००० 
३७ २७२१३ औषधीख रद (सशतको रकम अपुग भएमा) ५००,००० 
३८   सिजकलउपकरण ख रद ५००,००० 
३९ २८१४२ घरभाडा (वडा कायालयह को समेत) १,१००,००० 
४० २८१४३ सवारीसाधन तथा मेिशनरी औजार भाडा १,२००,००० 
४१ २८१४९ अ यभाडा २००,००० 
४२ २८९११ भैप रआउने चालु खच ७००,००० 
४३   यातायातखच ३००,००० 
४४   आिथकसहायता (कायपािलकाको िनणयानसुार) १,५००,००० 
४५   फिनचरतथा िफ चस २,०००,२०० 
४६   थानीयस चार मा यम ३००,००० 
४७   मेिशनरीतथा औजार १,५००,००० 
४८   िवपद् यव थापन (आगलागी, भूक प, बाढी, पिहरो, िशतलहर ज ता िवपदक्ा 

घटनामा प रमृ य ुभएको हरी ितवेदनमा मािणत भएमा पीिडत प रवारलाइ राहत 
व प ित प रवार  २० हजार, घर पणू ित भएर ब न अयो य भएमा  १५ हजार, 

अंगभङ्ग भइ असश  भएको मािणत भएमा  १० हजार राहत व प र 
िवपदप्ूवतयारी र ितकाय समेत) 

१,५००,००० 

४९   पदािधकारीतथा कमचारी अवलोकन मण खच ६००,००० 
५०   नगरवृ िच  िनमाण ४००,००० 
५२   िवशेषकोष (ममत स भार, मिहला तथा बालबािलका िवकास) ९००,००० 
५३   लेखापरी ण खच (सािवक ४ वटा गा.िव.स.ह को आव २०७२/७३ र ०७३/०७४ 

को फा गणुमिहनास मको लेखा परी ण समेत) 
२००,००० 

५४   योगिशिवर स चालन खच ३००,००० 
५५   याियकसिमित तथा मेलिमलाप स ब धी कायको खच २,०००,००० 
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. 
स.ं 

सकेंत बजेट शीषक 
आ.व. 

२०७५/७६कोअनुमािनत 
यय 

    ज मा १०५,१२७,२०० 
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अनुसचूी (१.२) 
पुँजीगत खचको शीषकगत िविनयोजन 

(नगर तरीय) 
. स.ं योजनातथा काय मको नाम िववरण िविनयोिजत रकम 

१ सडक वोड नेपाल तफको काय म   १९ लाख १,९००,००० 
२ LGCDP   ३३ लाख ३,३००,००० 
३ यािचङ फ ड   २५लाख २,५००,००० 
४ िश ा िवकास (कायपािलकाले िनधारण गरेको काय म)   १करोड १०,०००,००० 
५ ज गा ख रद (ि भुवन बहमखुी या पस गौशाला)   १करोड १०,०००,००० 
६ ज गा ख रद (नगरपािलका)   ३६लाख ५० हजार ३,६५०,००० 
७ ज गा ख रद वा भवन िनमाण (राि  य उ च मा यिमक 

िव ालयकाि तबजार) 
  ६०लाख ६,०००,००० 

८ नगरपािलका भवन र पखाल िनमाण नगरपािलका १करोड १०,०००,००० 
९ गौशाला बजारमा कवड हल तथा बहउ े यीय भवन   १करोड १०,०००,००० 

१० पोखरी िनमाण तथा ममत (कायपािलकाको िनणय अनसुार 
तोिकएको थानमा) 

  १करोड ५० लाख १५,०००,००० 

११ परुानो वो रङ् ममत (कायपािल ाकारा तोिकएको)   १करोड १०,०००,००० 
१२ नयाँ िडप वो रङ िनमाण (कायपािल ाकारा तोिकएको)   १करोड ४० लाख १४,०००,००० 
१३ सटर िनमाण (ि भुवन बहमखुी या पस गौशाला)   ४०लाख ४,०००,००० 
१४ सटर िनमाण (राि  य उ च मा यिमक िव ालय काि तबजार)   २५लाख २,५००,००० 
१५ म हिनया पोखरी सटर िनमाण   १०लाख १,०००,००० 
१६ बु चोक वडा नं. ४ अधुरो बु  मारक िनमाण काय   १०लाख १,०००,००० 
१७ मेयर कप   ७लाख ७००,००० 
१८ मेयर छा विृ    ५लाख ५००,००० 
१९ नगर हरी स ब धी काननु िनमाण   ५लाख ५००,००० 
२० शववाहन   १५लाख १,५००,००० 
२१ कृिष तथा सहकारी (कृिष शाखा ारा तािवत भइ वीकृत 

भएकाकाय म) 
नगरपािलका २०लाख २,०००,००० 

२२ पशु सेवा (पशु शाखा ारा तािवत भइ वीकृत भएका 
काय म) 

नगरपािलका १५लाख १,५००,००० 

२३ भा टावारी सडक वडा नं. ८ (सोनी खोलादेिख मडाहा खोला 
जाने बाटोस म) 

  ९०लाख ९,०००,००० 

२४ सवारी साधन ख रद हलुकासवारी ८०लाख ८,०००,००० 
२५ कृिष सडक ममत स भार िनमाण (वडा सिमितको ताव 

रकायपािलकाको िनणय अनसुार) 
सबैवडा ६०लाख ६,०००,००० 

२६ विथङ्ग से टर (कायपािलकाको िनणय अनसुार) सबैवडा ३०लाख ३,०००,००० 
२७ इलाका हरी गौशाला   ५लाख ५००,००० 
२८ सश  हरी बल सरु ा वेस रामनगर   १०लाख १,०००,००० 
२९ बटुकटोल पूवको अधुरो नाला िनमाण १ २लाख २००,००० 
३० वानटोल सामुदाियक भवन, थान १ ३लाख ३००,००० 
३१ िचनी िमल वेश ारदेिख लङ्गुरटोल अधरुो सडक तथा नाला 

िनमाण 
१ ५लाख ५००,००० 

३२ ाथिमक िव ालय इटाटार क पाउ ड वाल िनमाण । १ ५लाख ५००,००० 
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३३ जगा खोलादेिख सािवक रामनगर २ जोड्ने सडक १ १०लाख १,०००,००० 
३४ मा यिमक िव ालय रामनगर भवन, पखाल र वेश ार िनमाण १ १३लाख १,३००,००० 
३५ वानटोल हँदै देवकोटा ित ालयस म सडक तरो नित १ २२लाख २,२००,००० 
३६ वडा कायालयदिेख दि ण पलट साहको घरस म अधरुो सडक 

ढलान 
२ ५ लाख ५००,००० 

३७ मरहा खोलामा तटब ध िनमाण २ ७ लाख ७००,००० 
३८ खु ला िदशा मु  काय मको लािग सिजलो चप  सटे ख रद २ १२ लाख १,२००,००० 
३९ मा यिमक िव ालयदिेख िनगौल टोलस म ढलान २ २० लाख २,०००,००० 
४० था य चौक  िनगौलको पखाल र वेश ार िनमाण तथा 

माटोपनु लगायत िपउने पानीको यव थापन 
२ ५ लाख ५००,००० 

४१ खानेपानीको लािग  या ड पाइप जडान २ ४ लाख २५ हजार ४२५,००० 
४२ िनगौलमा रहेको खानेपानी ट्याङ्क  स चालन खच २ २ लाख २००,००० 
४३ सोिनया धमशालाको अगािड रहेको हमान मि दर ममत २ १ लाख १००,००० 
४४ सु दर टोलदेिख िमलन चौक र खानेपानी ट्याङ्क देिख िशवजी 

साहकोखेतस म नयाँ सडक िनमाण 
२ ३ लाख ३००,००० 

४५ तपे  वर म डलको घरदिेख रामधनी म डलको कुखरुा फमस म 
रनगे  िसहंको घरदेिख िझझा खो सीस म नयाँ सडक िनमाण 

२ ४ लाख ४००,००० 

४६ कृिषयो य ज गा िसंचाइको लािग खेतीयो य ज गामा 
िव तुीकरण 

२ ३०लाख ३,०००,००० 

४७ वडा २ को कायालयमा िव ुत वाय रङ्ग, रंगरोगन तथा ममत 
स भार 

२ ३लाख ३००,००० 

४८ अधरुो मदसा िनमाण २ ३ लाख १० हजार ३१०,००० 
४९ वडा न वर इटाटारमा इनार िनमाण १ वटा ३ ३ लाख ३००,००० 
५० पचाइनमावनभोज थल ३ ५ लाख ५००,००० 
५१ राि  यिन न मा यिमक िव ालयको पखाल िनमाण ३ १७ लाख १,७००,००० 
५२ वडान वर ४ पानी िनकास िवता ४ १० लाख १,०००,००० 
५३ तेली क याण समाजसवेा सदन, मदरटेरेसा टोल ४ ४लाख ५० हजार ४५०,००० 
५४ रजखोर मगरटोलमा अधुरो प क  नाला, रजखोर ४ १३लाख १,३००,००० 
५५ ओम शाि तको भवन िनमाण ५ ५लाख ५००,००० 
५६ फौजे मदरसा ५ २लाख २००,००० 
५७ गणेश मि दर ५ ५लाख ५००,००० 
५८ गोिसया मदरसा अकवर र मोतीको घर अगािडको नाला र गेट ५ ५लाख ५००,००० 
५९ वडा नं. ५ को कायालय अगािडको क भट ५ ५ लाख ५००,००० 
६० भेटनरी मोहिलया टोल पानी िनकास ५ ५ लाख ५००,००० 
६१ माछा, मास,ु गो , बा ा बजार यव थापन ५ १०लाख १,०००,००० 
६२ नाला य थापन पुरानो नगरपािलका ५ १५ लाख १,५००,००० 
६३ दगूा मि दर ५ २०लाख २,०००,००० 
६४ मन ुअिधकारीको घरदिेख पि  चम मडाहा खोला जाने बाटो 

पानीको िनकासाप क  नाला िनमाण 
५ १५लाख १,५००,००० 

६५ मु य सडकदेिख वडा कायालय जाने बाटो ढलान ६ १५लाख १,५००,००० 
६६ अधरुो प क  नाला िनमाण ६ ५०लाख ५,०००,००० 
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६७ राि  य ाथिमक िव ालय, जमुिनयाको वेश ार िनमाण ७ २लाख २००,००० 
६८ जयपरुमा २ वटा क थान ७ ५लाख ५००,००० 
६९ अधरुो प क  नाला िनमाण, जयपरु ७ १०लाख १,०००,००० 
७० सोिखलालक  घरदेिख पवू अधरुो प क  नाला िनमाण, मनहवा ७ १०लाख १,०००,००० 
७१ ी नेपाल राि  य जनजाित ाथिमक िव ालय, मनहवाको 

अधरुोपखाल िनमाण 
७ १०लाख १,०००,००० 

७२ ब ी रायको घरदिेख उ र रहेको अधरुो प क  नाला िनमाण, 
जमुिनया 

७ १५लाख १,५००,००० 

७३ सैलेश मि दर ममत ८ ३लाख ३००,००० 
७४ अधरुो पैनी नाला ममत क माडी ८ १०लाख १,०००,००० 
७५ अधरुो मिहला भवन िनमाण ८ १०लाख १,०००,००० 
७६ ी सर वती िन न मा यिमक िव ालय बेलगाछी पखाल 

िनमाण, भा टावारी 
८ १५लाख १,५००,००० 

७७ बाल उ ान िनमाण (वडा नं. ८ शाि तवन) ८ २० लाख २,०००,००० 
७८ प क  नाला िनमाण बेलगाछी, कु माडी ८ ५०लाख ५,०००,००० 
७९ पानी िनकास हमे पाइप िबषहरपुर ९ ३ लाख ३००,००० 
८० भरतपरु ा.िव.मा क पाउ ड िनमाण ९ ३ लाख ३००,००० 
८१ दिलत भवन ममत र भुइयँा बाबाको मि दर िनमाण ९ ५लाख ५००,००० 
८२ डुमरवनादिेख किलपुर िनि कने बाटो मा क भट िनमाण ९ ७ लाख ७००,००० 
८३ िब हरपरुमा कचरी शौचालय र खानेपानी य थापन ९ १० लाख १,०००,००० 
८४ िब ालय िब हरपुर अधरुो भवन ९ १०लाख १,०००,००० 
८५ राि  य जनता मा यिमक िव ालय पखाल िनमाण, वटौवा १० ५लाख ५००,००० 
८६ मदरसाको नाला र ढलान १० ५लाख ५००,००० 
८७ जनजागिृत यवुा लवको भवन िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
८८ िव कमा टोलमा अधरुो मि दर िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
८९ वरेडवा िव ालय पखाल िनमाण १० ५लाख ५००,००० 

९० दधु डेरीको भवनको छत िनमाण म डल टोल १० ५लाख ५००,००० 
९१ डोमी टोलमा रहेका िफ ड सामुिदयक भवन िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
९२ मुसहरीटोलमा सामुिदयक भवन िनमाण १० ५ लाख ५००,००० 
९३ भरतपरु नेवार समुदाय मि दरको पखाल िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
९४ चमार टोल समुदाय मि दरको पखाल िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
९५ िव कमा टोलमा अधरुो सामुिदयक भवन िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
९६ अधरुो नाला िनमाण १० १५लाख १,५००,००० 
९७ र वे  ट सामुदाियक भवन वडा नं. ११ ११ ५लाख ५००,००० 
९८ िसजना प प हाउस तारेचौरी ११ ११ ५लाख ५००,००० 
९९ सलेशथान मि दर भवन िनमाण ११ ५लाख ५००,००० 

१०० िमिमरे ाथिमक िव ालय वडा न.ं ११ भवनिनमाण तारेचौरी ११ १५लाख १,५००,००० 
१०१ रामच  िव ालयमा वेश ार १२ १लाख ५० हजार १५०,००० 
१०२ काि तबजार शौचालय ममत १२ २लाख २००,००० 
१०३ अधरुो कृ ण मि दर छत ढलान १२ ३लाख ३००,००० 
१०४ हरी चौक  अधरुो पखाल िनमाण १२ ५लाख ५००,००० 
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१०५ मु नी िम ी िव ालयको अधरुो पखाल िनमाण १२ ५लाख ५००,००० 
१०६ अधरुो िवसराथान भवन र अधरुो चौतारा ११ न वर गाउँ १२ ५लाख ५००,००० 
१०७ अधरुो हथान मि दर र पखाल िनमाण, पितटोल १२ १०लाख १,०००,००० 
१०८ िधरे को घरदेिख मलाही थानस म सडक ाभेल १२ १५ लाख १,५००,००० 
१०९ परुानो बजारदेिख फारलेन सडकस म सडक ाभेल १२ १५ लाख १,५००,००० 
११० वा य चौक  काि तबजारको लािग ए बलेु स ख रद १ थान १२ २० लाख २,०००,००० 
१११ वा य वय सेिवका स मान काय म   २लाख ७५ हजार २७५,००० 
११२ वडा नं. ८ मुसहनी टोलदिेख वडा नं. ४ र ५ जोड्ने बाटो सडक 

ाभले 
  १० लाख १,०००,००० 

११३ वा य वयम् सेिवका भ ा िवतरण   ११ लाख ५० हजार १,१५०,००० 
११४ वडा न वर ११ र १२ मा मश: १ र २ वटा इनार िनमाण   १२लाख १,२००,००० 
११५ बु  सेवा समाजको भवन िनमाण   १०लाख १,०००,००० 
११६ कुशवाहा समाजको भवन िनमाण   १०लाख १,०००,००० 
११७ वा य बीमा काय मका लािग ाथिमक वा य 

के लाइसहयोग 
  १०लाख १,०००,००० 

११८ िसिसिटभी जडान लगायत स झौता भएका एवं कायपािलकाले 
त कालस बोधन गनुपन पुजँीगत कृितका खच 

  १५ लाख १,५००,००० 

  ज मा रकम     २२१,५१०,००० 
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मागतयोजना 

.स. मागत योजनाह  (नगर तरीय) ठेगाना िविनयोिजत रकम 

१ काि तबजारिशवभि  ६ िक.मी. सडक ावेल   ४,८००,००० 
२ मनहवादेिखजयपरु फुलकाहा िवषहरपरु सडक ावेल   ६,४००,००० 
३ इटाटारबढुीढाती िचनीिमल फायरलाइन सडक ५ िक.िम.   १,७६४,५०० 
४ नालािनमाण गौशाला बजार ५ १,१३५,००० 
५ सावजिनकशौचालय खा टेबजार ८ ५००,००० 
६ िबतादेिखवडा नं. ८ कुसमाडी िसमानास म सडक तरो नती   ३,७०७,००० 
७ टुटे रगौशाला सडक तरो नती   ९०३,००० 
८ फायरलाइनबाटो परैु जंगाहादेिख बाँकेस म तरो नती   ८५१,२०० 
९ मदरसागौिसया   ५००,००० 

१० ि भुवन या पस/ कुल सटर िनमाण   ३,०००,००० 
११ प क  नाला तथा याप नरेश म डलको घरदेिख िजतनी दवेी सदाको घरस म वडान.ं १० ५,०००,००० 
१२ बिथङ से टर, बेलगाछी वडान.ं ८ ६००,००० 
१३ बिथङ से टर, रामनगर वडान.ं १ ९००,००० 

   ज मा   ३०,०६०,७०० 
 

.स. मागतयोजनाह  (वडा तरीय) ठेगाना िविनयोिजत रकम 

१ िज दारटोल सामुदाियक भवन वडा नं. १ २००,००० 
२ घन यामबुजाको खेतमा नया ँइनार वडा नं. १ ४००,००० 
३ सोनेलालरसाइली टोलमा नयाँ इनार वडा नं. १ ४००,००० 
४ अधरुोमदशा िनमाण वडा नं. २ ३१०,००० 
५ पचाइनखोलादिेख उ र दवेनारायणको बोिडङस म माटोको काम वडा नं. ३ ३००,००० 
६ हनुमाननसरीदेिख पि म पचाइन खोलास म मोटोको काम वडा नं. ३ ३००,००० 
७ कृिष सडकिवचारीको खेतदेिख दि ण थानस म माटोको काम वडा नं. ३ ४००,००० 
८ रामजानक धमशाला जघा टोल वडा नं. ४ ३००,००० 
९ प क  नालािनमाण वडा नं. ४ ३००,००० 

१० भुइयामहाराज मि दर वडा नं. ४ ७५,००० 
११ मिहला भवनिनमाण वडा नं. ४ २५०,००० 
१२ रघ ुसाहकोघरदिेख पोखरी टोलस म सडक ाभेल वडा नं. ४ ३००,००० 
१३ जगुल साहकोघरदेिख दि ण सकुदेवको घरस म सडक ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
१४ रामजीकोघरदेिख दि ण गोपालको घरस म सडक ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
१५ थानदेिखपि  चम महिलया टोल हँदै खोलास म नाला िनमाण वडा नं. ५ ८००,००० 
१६ भरत िसंहकोघरदेिख दि ण मुसह रस म सडक ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
१७ गोपालकोघरदिेख पवू राम तापको घरदेिख उ र धमशालास म ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
१८ रघवुीरकोघरदेिख दि ण खेस रयाको घरस म पूव तफ नाला िनमाण वडा नं. ५ ४००,००० 
१९ िदनेशकोघरदेिख पि  चम हदँ ैगोपालको घरस म सडक ाभेल वडा नं. ५ १००,००० 
२० महावीरकोघरदेिख पवू रमेशको घरदिेख उ र राजमाग जाने सडकस म सडक ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
२१ ीमा यिमक िव ालय, भेिडयाही फु काहाको शौचालय िनमाण वडा नं. ६ २००,००० 
२२ ाथिमकिव ालय, मुसहरी टोलको लािग ज गा ख रद वडा नं. ६ २००,००० 
२३ महरा कुलोिसंचाई वडा नं. ६ १००,००० 
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.स. मागतयोजनाह  (वडा तरीय) ठेगाना िविनयोिजत रकम 

२४ नालािनमाण वडा नं. ६ १,७००,००० 
२५ मा.िव.फुलकाहा िश क तलब वडा नं. ६ ५७,६०० 
२६ जमुिनयािसचंाइ वडा नं. ७ ५००,००० 
२७ राि  य ाथिमक िव ालय, जमुिनया वडा नं. ७ ३००,००० 
२८  यमुपाइपकलभट िनमाण वडा नं. ९ ५००,००० 
२९ जे  ठनाग रकह को लािग िव ाम थल वडा नं. ९ २११,५०० 
३० खानेपानी ा ड पाइप जडान वडा नं. ९ २००,००० 
३१ वृ ारोपण वडा नं. १० २००,००० 
३२ प प जडान वडा नं. १० १००,००० 
३३ मतािवकास वडा नं. १० ४००,००० 
३४ जनजागिृतयुवा लव वडा नं. १० २००,००० 
३५ ित ालय वडा नं. १० २००,००० 
३६ नया ँिडपवोिडङ िनमाण वडा नं. ११ १,२००,००० 
३७ िदपे बजारको यावसाियक भवन िनमाण वडा नं. ११ १,३००,००० 
३८ िदपे बजारमा शौचालय िनमाण वडा नं. ११ १००,००० 
३९ पणू खोपतािलम वडा नं. ११ ५,००० 
४० मिहलातािलम वडा नं. ११ ५००,००० 
४१ वडासरसफाइ काय म वडा नं. ११ ५००,००० 
४२ गभवतीमिहला पोषण वडा नं. ११ २००,००० 
४३ समर सरकोघर अगािड वडा नं. ११ ५०,००० 
४४ कूलटोलको इनार ममत वडा नं. ११ २५,००० 
४५ िदप ुटोलकोनमुना िडप वो रङ्ग ममत वडा नं. ११ २००,००० 
४६ ल मी जलवो रङ्ग वडा नं. ११ २००,००० 
४७ चमार टोलकािलपरु खानपेानीको लािग मोटर र पाइप ख रद वडा नं. ११ २५,००० 
४८ िमयाटँोलकोखानेपानीको लािग बो रङ्ग जडान वडा नं. ११ ५००,००० 
४९ ममतस भार कोष रकम वडा नं. ११ ३००,००० 
५० र  मालामि दर ममत वडा नं. ११ २०,००० 
५१ िडपट्यबुेल ममत वडा नं. ११ ४००,००० 
   ज मा   १७,४२९,१०० 

  कूल ज मा   ४७,४८९,८०० 
 

  



  

Page 13 

 

  

वडा तरीययोजना तथा काय म 

. स.ं वडा तरीययोजना तथा काय म वडा न.ं िविनयोिजत रकम 

१ भैपरी, िविवध, आप कालीन तथा ममत स भारको लािग १ १,०००,००० 
२ मिहला तथा बालबािलका लि त काय मको लािग १ ५००,००० 
३ सडक ममत १ ३००,००० 
४ औषधी ख रद १ २००,००० 
५ नयाँ िडप बो रंग (म यम) १ १,०००,००० 

        
१  यमु पाइप ख रद तथाजडान २ १,०००,००० 
२ खेलकुद तथा बालबािलका २ २५०,००० 
३ वडा कायालयिभ टहरा िनमाण २ २५०,००० 
४ सडक ममत २ ७००,००० 
५ खलुा िदशा मु  घोषणाकाय म खच २ २००,००० 
६ भैप र आउने खच २ ६००,००० 

        
१ भैपरीआउने खच ३ २००,००० 
२ सडकढलान (नवराजपरु चोकदेिख उ र िफरन म डलको घरस म) ३ ६००,००० 
३ हबाबा मि दर िनमाण (कामे  वर महतोको घर छेउ) ३ ५००,००० 
४ जे  ठनाग रक, असहाय, अपाङ्ग, दिलत स मान काय म ३ २००,००० 
५ वडाकोपोलमा ब ी जडान ३ १५०,००० 
६ खेलकुद ३ १००,००० 
७ आँखािशिवर एवं वा य काय म स  चालन खच ३ १२०,००० 
८ इटाटारमाकुटी ममत ३ १५०,००० 
९ चापाकल ३ २००,००० 

१० सडकममत ३ १००,००० 
११ इटाटारधमशाला ममत ३ १००,००० 
१२ ुमपाइप ख रद ३ १००,००० 
१३ प पि कातथा सचूना काशन एवं शारण खच ३ ५५,००० 
१४ पशुकाय म ३ ५०,००० 
१५ कृिषकाय म ३ ५०,००० 
१६ वडाकोपोलमा भएको ब ीको िवजुली महशलु ३ १००,००० 
१७ िश कतलव भ ा खच ३ १२५,००० 
१८ पचाइनसामुदाियक भवनको भ  याङ्ग िनमाण ३ १००,००० 

        
१ भैपरी ४ १,०००,००० 
२ वडाका सबै सडक ेवल तथा ममत ४ ५००,००० 
३ जे  नाग रक तथा आँखा िशिवर ४ २००,००० 
४ क यटुर तािलम ४ २५०,००० 
५ खेलकूद ४ १००,००० 
६ खानेपानी तथा सरसफाई ४ २५०,००० 
७ ूम पाइप ४ ३००,००० 
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. स.ं वडा तरीययोजना तथा काय म वडा न.ं िविनयोिजत रकम 

८ िनशत अनदुान (अश , असहाय, अ य संघ सं था) ४ ५०,००० 
९ मिहला तथा बालबािलका, अपांग ४ १५०,००० 

१० जघाटोल अधरुो सामुदाियक ४ २००,००० 
        

१ कायालय यव थापन ५ ३००,००० 
२ ममतस भार, भैपरी र िविवध ५ १,०००,००० 
३ लि तवग ५   
क मिहलातफ ५ १००,००० 
ख अपाङ्गतफ ५ १००,००० 
ग बालबािलकातफ ५ १००,००० 
घ दिलततफ ५ १००,००० 
ङ िवप नवग ५ १००,००० 
च जे नाग रक तफ ५ १००,००० 
४ पवूाधार िवकास तफ ५   
क बृ आ म िनमाण ५ ५००,००० 
ख राम ाथिमक िव ालय गौशाला ५ २००,००० 
ग सडक ाभेल ५ ४००,००० 
        
१ िश ा ६ ५००,००० 
२ वा य ६ २००,००० 
३ खानेपानी ६ १,२५०,००० 
४ कायालय संचालन ६ १००,००० 
५ ह थानको अधरुो भवन िनमाण ६ ५००,००० 
६ भुइया महाराज अधरुो िनमाण, मुसहरी टोल ६ २००,००० 
७ बसधारा अधरुो िनमाण, मरहाटोल ६ २५०,००० 

        
१ जयपरु, जमुिनया, मनहवा सडक ममत स भार ७ १,६००,००० 
२ जमुिनया बजारमा रहेको अधरुो टहरा िनमाण ७ ५००,००० 
३ वै ािनक िशव अ याि मक िशवचचा काय म ७ ८०,००० 
४ बोका ख रद ( याड बोका) ७ २०,००० 
५ मनहवा चोकमा रहकेो कैलका मि दर ढलान ७ १००,००० 
६ वडा कायालय भवन र शौचालय ममत ७ २००,००० 
७ कायालय स चालन ७ २००,००० 
८ ह थान जयपरु पखाल िनमाण ७ ३००,००० 
        
१ लि त वग तफ ८ १,०००,००० 
२ सडक ावेल ८ १,०००,००० 
३ ममत स भार ८ १,०००,००० 

        
१ भरतपरु ाथिमक िव ालयको पखाल िनमाण ९ ५००,००० 
२ गौशाला जमुिनया ँसडक ९ ३००,००० 
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. स.ं वडा तरीययोजना तथा काय म वडा न.ं िविनयोिजत रकम 

३ वडा िभ का ग ली सडक ममत ९ २५०,००० 
४ कायालय स चालन ९ ५००,००० 
५ भरतपरुको डुमरव हामा िव ाम थल िनमाण ९ १५०,००० 
६ भरतपरुमा बसघारा िनमाण ९ १५०,००० 
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